
NAAM:

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Internetadres  : 

Ondernemingsnummer 0405.666.668

DATUM 20/12/2019 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

goedgekeurd door de algemene vergadering van 26/05/2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2019 31/12/2019tot

Vorig boekjaar van 1/01/2018 31/12/2018tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

 NAT.  VOL 1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

40 1 EUR

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

 0405.666.668

NV  

België

RECTICEL

Olympiadenlaan

1140 Evere

2 

www.recticel.com

zijn /

Brussel, nederlandstalige

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

1

2

3

IN EURO (2 decimalen)JAARREKENING

Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

84

THIJS JOHNNY 

Voorzitter 

CHAPELLE Olivier 

Gedelegeerd bestuurder 

    Facultatieve vermelding.

    Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

1/84

1

2

3    Schrappen wat niet van toepassing is.



Nr.  VOL 1 0405.666.668

Deze jaarrekening betreft een vennootschap die niet onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en

verenigingen van 23 maart 2019.
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VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Nr.  0405.666.668  VOL 2.1

THIJS JOHNNY     BVBA     0470.622.224

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 26/05/2015- 25/05/2021

Zegemeerpad 3, 8300 Knokke-Heist, België

Vertegenwoordigd door :

THIJS Johnny

Sint-Antoniuskaai 25 , 9000 Gent, België

1.

OLIVIER CHAPELLE     BVBA     0821.018.589

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Mandaat : 1/12/2009- 31/05/2022

Avenue de la Sapinière 28, 1180 Ukkel, België

Vertegenwoordigd door :

CHAPELLE Olivier

Avenue de la Sapinière 28 , 1180 Ukkel, België

1.

REVALUE     BVBA     0839.566.573

Functie : Bestuurder

Mandaat : 26/05/2015- 24/03/2020

Slijkstraat 67, 3212 Pellenberg, België

Vertegenwoordigd door :

MISSORTEN Luc

Slijkstraat 32 , 3212 Pellenberg, België

1.

LUBIS     BV     0745.824.783

Functie : Bestuurder

Mandaat : 24/03/2020- 25/05/2021

Slijkstraat 67, 3212 Pellenberg, België

Vertegenwoordigd door :

MISSORTEN Luc

Slijkstraat 67 , 3212 Pellenberg, België

1.

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SERVICES     NV     0433.689.770

Functie : Bestuurder

Mandaat : 26/05/2015- 25/05/2021

Rue du Bois Sauvage 16-17, 1000 Brussel-Stad, België

Vertegenwoordigd door :

DECKERS Benoit

Avenue Xavier Henrard 43 , 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België

1.
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Nr.  VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

 0405.666.668

IMRADA     BVBA     0843.313.941

Functie : Bestuurder

Mandaat : 6/05/2013- 31/05/2022

Kloosterlaan 7, 3001 Heverlee, België

Vertegenwoordigd door :

MERCKX Ingrid

Kloosterlaan 7 , 3001 Heverlee, België

1.

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE     NV     0402.964.823

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/05/2014- 19/03/2020

Rue du Bois Sauvage 16-17, 1000 Brussel-Stad, België

Vertegenwoordigd door :

de LAMINE de BEX Pierre-Yves

Boulevard des Invalides 13 , 1160 Oudergem, België

1.

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE     NV     0402.964.823

Functie : Bestuurder

Mandaat : 31/03/2020- 25/05/2021

Rue du Bois Sauvage 16-17, 1000 Brussel-Stad, België

Vertegenwoordigd door :

VAN GANSBERGHE Frédéric

Rue du Bois Sauvage 16-17 , 1000 Brussel-Stad, België

1.

ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE     NV     0403.207.521

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/05/2014- 31/03/2020

Rue du Bois Sauvage 16-17, 1000 Brussel-Stad, België

Vertegenwoordigd door :

VAN GANSBERGHE Frédéric

Drève des Etangs 31 , 1630 Linkebeek, België

1.

IPMG CONSULTING GmbH          0216.497.966

Functie : Bestuurder

Mandaat : 30/05/2017- 26/05/2020

Ruebsteinstrasse 17, 8706 Mellen, Zwitserland

Vertegenwoordigd door :

DE VOS Anne

Ruebsteinstrasse 17 , 8706 Mellen, Zwitserland

1.

SIOEN Danielle     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 31/05/2016- 28/05/2019

Hagedoornlaan 15, 2610 Wilrijk (Antwerpen), België
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Nr.  VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

 0405.666.668

CARPE VALOREM     BVBA     0712.532.009

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 25/05/2021

Acaciadreef 29, 3140 Keerbergen, België

Vertegenwoordigd door :

PIERLOOT Kurt

Pirsonlaan 6 , 8670 Oostduinkerke, België

1.

MOROXCO     BVBA     0719.795.230

Functie : Bestuurder

Mandaat : 28/05/2019- 31/05/2022

Beekstraat 56, 8550 Zwevegem, België

Vertegenwoordigd door :

VLERICK Elisa

Beekstraat 56 , 8550 Zwevegem, België

1.

DELOITTE Bedrijfsrevisoren     CVBA     0429.053.863

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00025

Mandaat : 28/05/2019- 31/05/2022

Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1, bus J, 1930 Zaventem, België

Vertegenwoordigd door :

DEHOORNE Kurt

, Lidmaatschapsnummer : IBR 1923

Raymonde de la Rochelaan 19 , bus A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België

1.
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Nr.  0405.666.668  VOL 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale

beroepen.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,

B.    Het opstellen van de jaarrekening **,

C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,

kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-

fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn

opdracht.

commissaris is.

Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de 

opdracht

(A, B, C en/of D)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Facultatieve vermelding.
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Nr.  0405.666.668  VOL 3.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

Terreinen en gebouwen ..............................................

Installaties, machines en uitrusting .............................

Meubilair en rollend materieel .....................................

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

Overige materiële vaste activa ...................................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

Financiële vaste activa

 6.3

 6.2

6.4 / 

6.5.1

..................................................................

....

....................................................

..................

..................................................

......................................................

.....................................................

..............

30.562.471,88

59.160.654,59

18.880.088,35

16.330.570,51

2.946.004,60

15.401.326,65

383.600.245,44

279.726,68

5.602.664,48

293.877.118,97

353.922.062,02

951.074,68

29.947.848,11

57.091.059,15

18.911.407,61

17.345.627,89

927.905,20

16.032.303,46

3.873.814,99

266.883.154,76

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

JAARREKENING

 6.1

Verbonden ondernemingen

..........................................
Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ...........................................................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat ..........................................................................

Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ............................................................

Andere financiële vaste activa .......................................

Aandelen ................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

6.15

6.15

272.313.956,94

269.422.316,94

2.891.640,00

21.010.000,36

12.510.000,00

8.500.000,36

553.161,67

500.000,00

53.161,67

266.454.493,09

254.384.397,55

12.070.095,54

428.661,67

375.000,00

53.661,67

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8
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Nr.  0405.666.668  VOL 3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen .......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden .....................................................................

Grond- en hulpstoffen .............................................

Goederen in bewerking ...........................................

Gereed product .......................................................

Handelsgoederen ....................................................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .........

Vooruitbetalingen ...................................................

Bestellingen in uitvoering ..............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Geldbeleggingen

Eigen aandelen .............................................................

Overige beleggingen .....................................................

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

6.5.1 /

6.6     

6.6    

.........................................................

..........
...................................

................................

.........................

.........................

.................

...............................

...............................

.....

...............................................................

....

...............................................................

....
...................................................

................

..................................................

.................

216.208.218,25

23.435.466,33

23.435.466,33

24.467.128,51

24.467.128,51

13.148.112,13

2.563.964,53

8.028.846,86

726.204,99

165.241.204,32

29.511.671,12

135.729.533,20

1.398.050,40

1.398.050,40

274.967,08

1.391.401,61

600.088.190,37

214.113.226,30

13.138.310,76

13.138.310,76

20.944.997,50

20.944.997,50

10.415.875,13

2.192.940,46

7.661.974,94

674.206,97

176.621.926,05

28.093.227,31

148.528.698,74

1.398.050,40

1.398.050,40

182.291,63

1.827.649,96

568.986.363,00

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.
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Nr.  0405.666.668  VOL 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

Geplaatst kapitaal .......................................................

Niet-opgevraagd kapitaal    .........................................

Wettelijke reserve........................................................

Onbeschikbare reserves .............................................

Voor eigen aandelen ............................................

Andere ..................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

........................................................

..............

............................................................................

..................

..................................................................

....

..........................................................................

...................

................................(+)/(-)

...................................................

................

Belastingvrije reserves .................................................

Beschikbare reserves

...................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 

netto-actief

............................................................

..........

......................................................................

................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Voorzieningen voor risico's en kosten ...........................

...........................

...........................

.............

138.493.597,50

138.493.597,50

130.333.919,91

15.781,01

2.173.703,89

71.042.415,67

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................

.............................

133

168

6.998.976,69

6.998.976,69

350.092.160,54

138.067.530,00

138.067.530,00

129.941.089,13

2.551.433,07

14.053.294,23

10.465.758,93

1.398.050,40

1.398.050,40

15.781,01

2.173.703,89

65.478.814,11

7.522.483,40

7.522.483,40

357.467.238,64

2.551.433,07

15.045.872,49

11.458.337,19

1.398.050,40

1.398.050,40

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

....................

4.785.213,00160 5.498.516,00

Fiscale lasten ............................................................... 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken .................... 162

Milieuverplichtingen

.......................................................

944.479,78163 1.388.718,49

Overige risico's en kosten ............................................ 1.269.283,91164/5 635.248,91

4

5

6.7.1

6.8  
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    Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

4
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Nr.  0405.666.668  VOL 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ....................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ......................................................................

Belastingen ............................................................

Overige schulden .........................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

....................................

...............................

...................................................................

.................

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

Overige schulden .........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................

.................................

Financiële schulden .....................................................

Kredietinstellingen ..................................................

Overige leningen ....................................................

Handelsschulden ..........................................................

Leveranciers ..........................................................

Te betalen wissels ................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..............

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten ..........................................................

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

.................................................

..................

..............................................

.....................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

235.621.975,04

39.432.478,39

188.561.734,60

580.795,91

110.409.534,11

96.936.367,51

13.473.166,60

49.694.576,48

14.056.665,74

986.753,35

13.069.912,39

13.820.162,36

7.627.762,05

600.088.190,37 568.986.363,00

211.371.719,06

14.079.899,40

189.403.090,72

30.581.062,74

76.138.902,15

58.990.624,78

17.148.277,37

38.655.655,08

38.655.655,08

15.409.716,91

1.420.703,06

13.989.013,85

28.617.753,84

7.888.728,94

Toel.

39.432.478,39 14.079.899,40170/4

49.694.576,48

6.9

6.9

6.9

6.9

Achtergestelde leningen ........................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ............

Kredietinstellingen ................................................

Overige leningen ..................................................

Handelsschulden ........................................................

Leveranciers .........................................................

Te betalen wissels ................................................

170

171

172

173

174

175

1750

1751

9.423.999,15

30.008.479,24

10.001.443,85

4.078.455,55
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Nr.  0405.666.668  VOL 4

RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

Geproduceerde vaste activa ............................................

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .........................

Aankopen ..................................................................

Voorraad: afname (toename)  ...........................(+)/(-)

Diensten en diverse goederen .........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 

uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 

(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ......................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-

kosten ......................................................................... (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 6.10

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

 6.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 

activa ..............................................................................

 6.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)  6.10

 6.10

....................................(+)/(-)

330.956.038,56

251.545.078,27

2.774.298,90

14.401.473,78

62.235.187,61

323.236.757,33

153.103.340,99

153.672.517,63

-569.176,64

65.918.845,96

79.524.211,78

18.736.277,40

-50.851,18

4.224.028,78

7.719.281,23

341.025.083,97

267.208.584,53

-661.129,27

15.148.390,32

57.425.180,57

325.264.733,52

161.053.585,99

159.801.381,75

1.252.204,24

63.286.911,43

73.595.968,81

19.632.739,51

95.066,76

4.754.165,87

15.760.350,45

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Toel.

...........................................................

................

.....................................................................

......

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A 1.904.057,82 6.12

-360.876,71 -7.838,27

Niet-recurrente bedrijfskosten .......................................... 2.141.780,31 2.854.133,4266A 6.12
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Nr.  0405.666.668  VOL 4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen .......................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

.........(+)/(-

)
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ...................

...................

...................

............

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................

....................

....................

..........

Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)  6.13

................................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................

........................

......................Overboeking naar de belastingvrije reserves .....................

.....................

.....................

.......

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .......(+)/(-)

20.015.195,39

163.630,21

163.630,21

19.851.565,18

19.851.565,18

13.753.206,02

910.990,95

910.990,95

12.842.215,07

12.842.215,079905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ..................................................

Waardeverminderingen op vlottende activa andere 

dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

vorderingen: toevoegingen (terugneming) ..........(+)/(-)

Andere financiële kosten ............................................

.................................................................

..

.......................................................

...................

Andere financiële opbrengsten ...................................  6.11

Financiële kosten  6.11

4.091.603,81

1.629.605,27

5.264.086,68

7.047.900,52

905.970,95

6.379.666,10

1.764.097,03

2.030.324,90

999.204,85

4.605.954,97

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

24.349.785,63 21.458.078,07

12.053.871,47 23.465.222,50

10.174.088,03Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 10.985.295,76

11.283.990,04Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................ 76B 13.364.489,87

5.605.159,82Recurrente financiële kosten ........................................... 65 7.953.871,47

17.860.062,68Niet-recurrente financiële kosten ...................................... 66B 4.100.000,00

 6.12

 6.12

12/84



Nr.  0405.666.668  VOL 5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................

Werknemers ...........................................................................................

aan de wettelijke reserve ......................................................................

Vergoeding van het kapitaal ...................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

.......................................................(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

.....................................................

................

......................................................

...............

........................................................(+)/(-)

......................................

...............................
......................................................................................

...............

aan de overige reserves ........................................................................

85.330.379,29

19.851.565,18

65.478.814,11

992.578,26

992.578,26

71.042.415,67

13.295.385,36

13.295.385,36

79.375.407,74

12.842.215,07

66.533.192,67

642.110,75

642.110,75

65.478.814,11

13.254.482,88

13.254.482,88

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Andere rechthebbenden ......................................................................... 697

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................

aan de reserves ....................................................................................

791

792

13/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TOELICHTING

Nieuwe kosten van het boekjaar ............................................................

Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van

leningen en andere oprichtingskosten ...................................................

Herstructureringskosten ........................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

..........................................

............................

Waarvan

Andere ..........................................................................................(+)/(-)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen.........................................................................................

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

..........................................

............................

     xxxxxxxxxxxxxxx 951.074,68

671.348,00

279.726,68

8003

8004

(20)

200/2

204

20P

8002

14/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.2.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

KOSTEN VAN ONTWIKKELING

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Teruggenomen...........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Mutaties tijdens het boekjaar

95.547.966,01

11.855.742,37

107.403.708,38

73.135.983,41

13.319.036,82

86.455.020,23

20.948.688,15

8031

8041

8051

8121P

8071

8051P

8021

8091

8101

8081

8121

81311

8111

15/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

KOSTEN VAN ONDERZOEK DIE WERDEN GEMAAKT TIJDENS EEN

BOEKJAAR DAT EEN AANVANG HEEFT GENOMEN VÓÓR

1 JANUARI 2016

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Teruggenomen...........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar

799.534,73

799.534,73

799.534,73

799.534,73

8035

8045

8055

8125P

8075

8055P

8025

8095

8105

8085

8125

81312

8115

Codes Boekjaar

KOSTEN VAN ONDERZOEK DIE WERDEN GEMAAKT TIJDENS EEN BOEKJAAR DAT EEN 

AANVANG HEEFT GENOMEN NA 31 DECEMBER 2015

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ................................................................................

...............

4.165.300,43

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ................................................

......................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

4.165.300,43

....................................................................

..

8126

8056

81313

16/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.2.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN 
EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

......................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar

25.613.822,79

23.010.293,20

456.185,62

418.645,74

1.540.905,10

27.192.267,77

1.055.304,22

248.249,54

23.817.347,88

3.374.919,89

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

17/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.2.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

GOODWILL

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar

14.260.745,36

14.087.920,47

2.858.000,00

11.402.745,36

115.214,00

2.858.000,00

11.345.134,47

57.610,89

8033

8043

8053

8123P

8073

8053P

8023

8093

8103

8083

8123

212

8113

18/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.2.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

VOORUITBETALINGEN

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

Mutaties tijdens het boekjaar

6.290.597,99

3.237.790,89

-1.679.664,03

7.848.724,85

1.531.086,96

136.384,94

1.667.471,90

6.181.252,95

8034

8044

8054

8124P

8074

8054P

8024

8094

8104

8084

8124

213

8114

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

19/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afgeboekt .................................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................

.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

36.312.734,60

2.424.931,00

309.555,45

63.831,36

594.161,75

37.152.620,44

2.424.931,00

935.036,46

63.831,36

20.697.463,09

18.880.088,35

19.826.257,99

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

20/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

109.957.411,40

854.960,73

9.379.221,11

1.909.626,00

103.342.777,02

3.774.366,11

9.373.943,11

87.012.206,51

16.330.570,51

92.611.783,51

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

21/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

6.684.217,12

2.284.687,97

221.927,11

223.801,78

490.390,35

5.756.311,92

221.927,11

6.024.775,16

2.946.004,60

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

8.970.779,76

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

22/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.3.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

WAARVAN

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

..............................................................

........

..................................................................................

..........

......................................................................

29.239.823,44

2.304.018,93

26.935.804,51

13.207.519,98

380.976,81

2.054.018,93

11.534.477,86

15.401.326,65

15.401.326,65

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

23/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.3.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

3.873.814,99

4.317.680,09

-2.588.830,60

5.602.664,48

5.602.664,48

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.4.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................

..............................

.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................

..............................

.
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

...........................

...........................

..........
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

...........................

...........................

..........

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

532.472.611,69

38.866.272,78

22.656.693,00

548.682.191,47

275.345.892,74

4.100.000,00

2.928.339,61

276.517.553,13

2.742.321,40

2.742.321,40

269.422.316,94

12.070.095,54

9.168.018,23

-10.437,31

2.891.640,00

4.606.596,65

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

8621

8631

8551

(280)

281P

(281)

8651

Aanschaffingen...........................................................................................

.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

26/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.4.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING -
DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar..............................

..............................

..............................

.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................

..............................

.
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................

..........................

..........................

.............
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

12.510.000,00

12.510.000,00

12.510.000,00

8.500.000,36

8.500.000,36

8372

8382

8392

8452P

8412

8392P

8362

8432

8442

8422

8522P

8472

8452

8482

8502

8512

8492

8522

8552P

8542

8582

8602

8612

8592

8622

8632

8552

(282)

283P

(283)

8652

...........................

...........................

...........................

..........

Aanschaffingen...........................................................................................

.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .......................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ................................................................................(+)/(-)
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................

..............................

.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................

..............................

.
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

...........................

...........................

..........
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

...........................

...........................

..........

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

474.340,49

125.000,00

599.340,49

99.340,49

99.340,49

500.000,00

53.661,67

500,00

53.161,67

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen...........................................................................................

.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282

van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de 

posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL

en, zo het een onderneming

naar Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke

rechten

rechtstreeks
doch-

ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(in eenheden)

(+) of (-)
Aard

RECTICEL INTERNATIONAL

SERVICES NV
77.578.56131/12/2019 EUR -1.189.219

Olympiadenlaan 2 

1140 Evere

België

0428.343.981

Z.V.N.W.

aandelen
2.107 99,95 0,05

FINAPAL NV 158.45231/12/2019 EUR -5.457

Olympiadenlaan 2 

1140 Evere

België

0403.219.595

Z.V.N.W

aandelen
31.986 99,99 0,01

 BALIM NV 178.09031/12/2019 EUR -5.570

Olympiadenlaan 2 

1140 Evere

België

0412.523.380

Z.V.N.W

aandelen
89.995 99,99 0,01

RECTICEL S.A.S. 16.415.99631/12/2019 EUR 1.358.224

avenue de Verdun 71 

77470 Trilport

Frankrijk

gewone

aandelen
703.570 100,00 0,00

RECTICEL UK Ltd  031/12/2019 GBP  0

Bluebell Close-Clover Nook Industrial

Park 1 

DE554RD Alfreton/Derbyshire

Verenigd Koninkrijk

Gewone

aandelen
16.499.999 100,00 0,00

PROSEAT NV -1.580.34231/12/2019 EUR 511.279

Olympiadenlaan 2 

1140 Evere

België

0467.146.060

Aandelen

Klasse A
6.120 100,00 0,00

Aandelen

Klasse B
5.880 100,00 0,00

SEMBELLA GMBH -744.95331/12/2019 EUR -1.040.080

Aderstrasse 35 

4850 Timelkam

Oostenrijk

Aandeel  1 100,00 0,00
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL

en, zo het een onderneming

naar Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke

rechten

rechtstreeks
doch-

ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(in eenheden)

(+) of (-)
Aard

RECTICEL AB 294.152.41731/12/2019 SEK 35.815.036

Södra Storgatan 50 

33228 Gislaved

Zweden

Aandelen van

100 SEK
90.000 100,00 0,00

ORSA FOAM 28.948.66231/12/2019 EUR 3.083.062

Via A. Colombo 60 

21055 Gorla Minore

Italië

Aandelen 3.300.000 33,00 0,00

Recticel Ibérica S.L. 5.447.40631/12/2019 EUR 3.615.882

Calle Catalunya 13 

08130 Santa Perpetia  Barcelona

Spanje

Aandelen 10.866.960 100,00 0,00

RECTICEL HOLDING NOORD BV 281.486.54231/12/2019 EUR -726.227

Spoorstraat 69 

4041CL Kesteren

Nederland

Aandelen A

en B
15.181 99,97 0,03

RECTICEL PLASTICS (SHANGHAI) 182.73731/12/2013 CNY -38.803

WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE

FUTE NORTH ROAD 518 

200131     SHANGHAI

China

Kapitaalpartici

patie
 1 100,00 0,00

RECTICEL TEKNIK SUNGER

IZOLASYON SANAYI VE TICARET  SA
8.077.84431/12/2019 TRY -2.885.573

Orta Mahalle 30 

34956 Istanbul

Turkije

Aandelen 10.893.319 100,00 1,00

RECTICEL FOAMS (SHANGHAI) CO

LTD 
38.940.32931/12/2019 CNY 10.453.847

Kang Yi Road Kangqiao Industrial Zone

525 

201315 Shangai

China

aandeel  1 100,00 0,00
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL

en, zo het een onderneming

naar Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke

rechten

rechtstreeks
doch-

ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(in eenheden)

(+) of (-)
Aard

RECTICEL MOUSSE MAGHREB

S.A.R.L. 
734.59831/12/2018 MAD -123.185

avenue Prince Heritier 31 

90000 Tanger

Marokko

Aandelen 5.000 100,00 0,00

RECTICEL LTD 38.767.98331/12/2019 GBP 8.096.537

Bleubell Close Clover Nook Industrial

Park  

DE554RD Alfreton Derbyshire

Verenigd Koninkrijk

Gewone

aandelen
58.484.647 100,00 0,00

SOUNDCOAT COMPANY INC. 8.099.11331/12/2019 USD 490.917

One Burt Drive PO box 25990  

11729 New York, Deer Park - Suffolk

Verenigde Staten van Amerika

aandelen 13.013 100,00 0,00

RECTICEL LUXEMBOURG NV 6.074.27531/12/2019 EUR -248.157

Avenue Monterey L 23 

2163 Luxembourg

Luxemburg

Aandelen 6.000 100,00 0,00

TURVAC, inovativne izolacije, d.o.o. 2.698.71831/12/2019 EUR -167.550

Primorska cesta 6 , bus B

3325 Sostanj

Slovenië

Aandeel  1 74,00 0,00

RECTICEL MAROC S.A.R.L.A.U -1.612.23531/12/2019 MAD -4.858.271

Ilot K Module 4, Atelier 2  

90000 Zone Franche d'Exportation de

Tanger

Marokko

Aandelen 7.500 100,00 0,00

RECTICEL FLEXIBLE FOAM (WUXI)

Co. LTD 
10.344.73931/12/2019 CNY 1.204.362

Wanquan Road 30 

 Wuxy City

China

Aandeel  1 100,00 0,00
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL

en, zo het een onderneming

naar Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke

rechten

rechtstreeks
doch-

ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(in eenheden)

(+) of (-)
Aard

Proseat Europe GmbH 35.313.26931/12/2019 EUR -14.224.617

HessenRing 32 

64546 Mörfelden-Waldorf

Duitsland

anndeel 10.000 25,00 0,00
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.5.2

LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR
HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening

gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze

vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A,B, C of D) die onderaan het blad wordt gedefinieerd.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:

A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;

B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een ander lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig 

    artikel 16 van de richtlijn (EU) 2017/1132;

C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die is 

    opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 

    inzake de geconsolideerde jaarrekening;

D. betreft een maatschap, een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM

en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,

HET ONDERNEMINGSNUMMER

Eventuele

code

CRECTICEL HOLDING NOORD BV 

Spoorstraat 69 

4041 CL Kesteren

Nederland
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ......................

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag .........................................................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand .......................................................................

meer dan één jaar ..............................................................................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .....................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.................................................................................

...................................

.................................................

.................................................

..................

..............................

..............................

..............................

..........................

Edele metalen en kunstwerken ................................................................ 8683

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Over te dragen diverse kosten 1.052.290,72

Kortingen en opbrengsten op vorderingen 62.806,00

Te ontvangen inkomsten BV en andere taksen 85.424,36

Verkregen intresten lange termijn interco 46.723,48

verkregen intresten korte termijn interco 43.033,33

Door te factureren kosten 101.113,72
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Nr.  VOL 6.7.1 0405.666.668

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 138.067.530,00

138.493.597,50

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

426.067,50 170.427Kapitaalverhoging

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

138.493.597,50 55.397.439Gewone aandelen

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX

38.642.379

16.755.060

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam..................................................................................

Gedematerialiseerde aandelen................................................................

Niet-opgevraagd bedrag
Opgevraagd, niet-gestort

bedrag

Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal

......................................................................................
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

.........................................................................

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

..........................

..........................

..........................

..................

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

1.398.050,00

326.800

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745 1.833.480

4.583.700,00

8747 1.833.480

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

...........................................................................................................................

............

...........................................................................................................................

............

............................................................................................................................

...........
...........................................................................................................................

............

.........................................................................

..............................................................
............................................................................................

...........................................
.......................................................................................

................................................

.........................................................................................

..............................................
............................................................................................

...........................................
........................................................................................

...............................................

......................................................................................................

.................................
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Nr.  VOL 6.7.1 0405.666.668

Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..........................................................................................................................

.............
...................................................................................................

....................................

...............................................................

...............................................................

.........
............................................................................

...........................................................
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.7.2

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel

631 §2 en artikel 632 §2; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid;

en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, 

artikel 5.
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

Voorziening voor commerciële waarborgen 404.283,91

Voorzieningen voor contractuele verplichtingen 865.000,00
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Handelsschulden .................................................................................................................................

.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

.............................................

........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens

5 jaar 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ..................................................

..................................................

..................................................

580.795,91

580.795,91

580.795,91

34.448.669,00

4.440.189,76

30.008.479,24

34.448.669,00

4.983.809,39

4.983.809,39

4.983.809,39

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden .................................................................................................................................

.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden .................................................................................................................................

.

Financiële schulden ..................................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.9

Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 

van de onderneming

..............................................

.......................

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .............................................................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op

activa van de onderneming ....................................................................................................................

.........

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 en 178/9 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................

Geraamde belastingschulden .............................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid .......................................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

..................................................

10.004.795,06

10.004.795,06

10.004.795,06

986.753,35

13.069.912,39

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen....................................................................................................................................

......
Bezoldigingen en sociale lasten.................................................................................................... 9042

9032

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

......................................................................................

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden ................................................................................................................................

.

Financiële schulden

............................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden

................................................................................................................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

......................................................................................

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

Te betalen wissels .......................................................................................................................

Handelsschulden ................................................................................................................................

.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden

................................................................................................................................

Codes Boekjaar
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.9

Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Toe te rekenen kosten van niet vervallen schulden > 1 jaar 205.891,51

Toe te rekenen kosten van niet vervallen schulden < 1 jaar 875.759,25

Over te dragen andere opbrengsten gerelateerd aan SID capitalisatie 6.003.070,33

Sale & lease back 505.681,30

Hedging 37.359,66
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Nr.  0405.666.668  VOL  6.10

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Flexfoam 76.863.793,35 91.893.140,63

Bedding 63.655.826,44 50.745.125,72

Insulation 111.025.458,48 124.570.318,18

Uitsplitsing per geografische markt

België 122.892.232,07 131.745.177,05

Amerika 2.069.167,42 1.709.666,35

Azië en Midden Oosten 10.689.048,11 13.785.231,46

Afrika 365.446,81 451.174,28

Europa 114.249.433,57 118.633.327,63

Oceanië 1.279.750,29 884.007,76

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 

bedragen ................................................................................................... 5.177.081,20 5.350.977,55740

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft

ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ...........

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................

1.002

950,0

1.451.514

1.028

1.424.750

950,6

9088

9087

9086

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ......................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ..........................

Andere personeelskosten ..........................................................................

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................

53.841.801,15

17.129.854,75

4.166.653,54

4.057.033,61

328.868,73

50.334.299,10

15.973.076,21

2.959.398,38

3.960.029,42

369.165,70

620

621

622

623

624
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Nr.  0405.666.668  VOL  6.10

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .............................. (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

-550.673,00 1.259.840,00

225.281,48

403.936,95

675.881,80

184.754,15222.203,56

94.399,27

466.381,75

299.187,44

635

9110

9111

9112

9113

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere ......................................................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen ...........................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ................................................................

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ..................................................................

2.394.625,00

2.755.501,71

2.238.425,28

2.246.263,55

1.670.947,01

2.553.081,77

1.264.804,44

3.489.361,43

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 

personen

Kosten voor de onderneming ....................................................................

20

102,9

197.340

6.337.338,42

12

88,3

169.858

5.588.557,87

9096

9097

9098

617

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ...............................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 

resultatenrekening

Kapitaalsubsidies

..............................................................................
Interestsubsidies

...............................................................................

5.460,95

9126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Wisselwinst 3.486.076,16 332.186,22

Conversieverschil 55.154,21 101.516,52

Disconto 691.261,91 600.554,26

Andere financiële opbrengsten 1.031.594,40 990.606,95

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de

verhandeling van vorderingen ..................................................................

Toevoegingen ..........................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ...............................................................

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

Geboekt ...................................................................................................

Teruggenomen ........................................................................................

Geactiveerde interesten

2.752.335,60 3.142.004,03

6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

..................................

..................................

..................................................................................................

.............

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Wisselverlies 2.988.431,70 266.153,08

Conversieverlies 110.266,25 22.247,95

Diverse bankkosten 46.754,23 51.592,83

Desactualisatie pensioenen 867.786,00 697.968,00

Andere financiële kosten 282.326,74 425.989,08
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.12

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN
VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

........................................................

........................................................

.......

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op

immateriële en materiële vaste activa ......................................................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en

-kosten .....................................................................................................

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

13.364.489,87 13.188.047,8676

760

7620

7630

...........................................................

...........................................................

.

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 1.904.057,82(76A)

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................. 1.904.057,82764/8

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ........

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en

kosten ......................................................................................................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................

2.928.339,61

10.436.150,26

11.283.990,04761

7621

7631

........................................................

........................................................

.......

Niet-recurrente financiële opbrensten 13.364.489,87 11.283.990,04(76B)

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................ 769

......................................................................

.................................................

NIET-RECURRENTE KOSTEN

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:

toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

6.241.780,31

2.141.780,31

20.714.196,10

2.854.133,42

66

660

6620

6630

...................................................................

....................................................

Niet-recurrente bedrijfskosten 2.141.780,31 2.854.133,42(66A)

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ..................................................... 664/7

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ...................................

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:

toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

4.100.000,00 17.860.062,68661

6621

6631

...............................................................

........................................................

Niet-recurrente financiële kosten 4.100.000,00 17.860.062,68(66B)

Andere niet-recurrente financiële kosten ................................................. 668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 6690

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële

kosten ................................................................................................. (-) 6691
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Nr.  0405.666.668  VOL  6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ............................................................................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .............................................

Geraamde belastingsupplementen ....................................................................................................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .............

73.000,00

73.000,00

90.630,21

90.630,21

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

....................................................................................

...................................................

............................................................................

...........................................................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt

uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Beweging belastbare reserves -15.326.186,58

Verworpen uitgaven 6.200.000,00

DBI -4.085.938,61

Notionele intresten boekjaar -130.559,35

Aftrek voor innovatie-inkomsten -5.386.835,46

Investeringsaftrek -836.018,85

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

BoekjaarCodes

Actieve latenties .................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ........................

99.619.767,37

96.212.719,359142

9141

Andere actieve latenties

Investeringsaftrek 2.508.056,53

Aftrek voor innovatie-inkomsten 898.991,49

9144Passieve latenties ..............................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN

TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) ..............................................................

Door de onderneming ................................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing .....................................................................................

Roerende voorheffing ................................................................................

12.344.678,50

29.949.990,16

11.376.310,07

32.744.184,70

13.946.665,71

2.584.788,04 2.319.391,74

12.532.986,82

9146

9145

9148

9147
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Nr.  0405.666.668  VOL 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ........................................................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .......................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa ...................................................................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .......................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa ....................................................................................................................................................

1.219.201,32

2.525.000,00

9150

9149

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.........

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ............................................ 9151

Maximumbedrag ten belopen waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn

gewaarborgd  ........................................................................................................................................ 9153

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP

RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE

BALANS ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

Gekochte (te ontvangen) goederen

TERMIJNVERRICHTINGEN

9213......................................................................................................

.............................................................
Verkochte (te leveren) goederen 9214......................................................................................................

.............................................................
Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215......................................................................................................

.............................................................
Verkochte (te leveren) deviezen 2.437.401,009216......................................................................................................

.............................................................
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Er zijn op Europees en op nationaal niveau antitrustonderzoeken uitgevoerd naar de Groep. Op Europees

niveau heeft Recticel op 29 januari 2014 aangekondigd dat een schikking getroffen werd met de Europese

Commissie in het polyurethaanschuim onderzoek.

De zaak werd in 2016 afgesloten nadat de laatste schijf van de totale effectieve geldboete in april 2016 werd

betaald.

Verschillende claims werden ingesteld door één of meerdere klanten, waarbij deze entiteiten aanvoeren

schade te hebben geleden in het kader van de beslissing van vermeende kartelvorming van de Europese

Commissie.

Sommige procedures werden in de loop van 2016-2018 stopgezet of beëindigd. Er is op vandaag nog één

lopende procedure in Duitsland gelinkt aan Eurofoam, en daarnaast werd nog een nieuwe claim ingediend in

het Verenigd Koninkrijk.

Er dienen geen nieuwe claims meer te worden verwacht daar de verjaringstermijn hiertoe verlopen is.

Waar Recticel overtuigd is dat er geen schade werd geleden, en het is aan de klant om enige geleden

schade te bewijzen, wordt elke zaak door Recticel grondig onderzocht en geëvalueerd samen met haar

juridische adviseurs

om de beste strategie ter verdediging te bepalen en waar nodig worden voorzieningen aangelegd om

eventuele juridische kosten te dekken.

Wat betreft de nog lopende geschillen kan er in dit stadium nog geen weloverwogen oordeel worden

gevormd over de gegrondheid van deze claims of over het bedrag van het eventuele potentiële verlies van de

Vennootschap.

Op het niveau van Recticel NV zijn tot op heden geen voorzieningen aangelegd.

Op 31 mei 2019 werd door Greiner AG een arbitrage procedure opgestart tegen Recticel NV/SA, waarbij

werd gesteld dat Recticel de geleverde hoeveelheid schuim aan haar Bedding dochters gelegen in het

territorium van de Eurofoam joint venture overschreed,

in overtreding van de joint venture overeenkomst van 1997, daarbij compensatie vragend voor geleden

schade. Recticel beschouwt deze claim als ongegrond en zal haar positie verdedigen.

 VOORWAARDELIJKE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

TERTRE

1. De entiteit Carbochimique, geïntegreerd in de Recticel Groep in verschillende fasen in de loop van de

jaren '80 en het begin van de jaren '90, was eigenaar van het industrieterrein van Tertre waar diverse

activiteiten,

meer bepaald op het gebied van de carbochimie, werden ontwikkeld sinds 1928. Deze activiteiten werden

geleidelijk gedesinvesteerd en verkocht aan andere industriële entiteiten waaronder Yara en Erachem (groep

Eramet).

De entiteit Finapal, een dochteronderneming van Recticel, is eigenaar gebleven van verschillende percelen

binnen het industrieterrein, hoofdzakelijk van oude stortplaatsen en klaarbassins die tegenwoordig zijn

uitgedroogd.

In 1986 verkocht Recticel zijn divisie "meststoffen", meer bepaald de activiteiten van het terrein van Tertre,

aan de entiteit Kemira, intussen overgenomen door Yara.

In het kader van dit contract had Recticel zich ertoe verbonden om een oud klaarbassin ("Valcke Bassin"), in

overeenstemming te brengen met de milieureglementeringen.

Deze verplichting werd nog niet uitgevoerd omwille van de onderlinge afhankelijkheid van de milieusituaties

binnen het industrieterrein van Tertre.

Yara dagvaardde Recticel om conservatoire redenen tot uitvoering van deze verplichting in de maand juli

2003. Beide partijen onderhandelden en ondertekenden een Settlement Agreement in de loop van 2011,

waardoor het geschil beëindigd werd.

Onder de Settlement Agreement hebben Yara en Recticel zich ertoe verbonden om samen een

saneringsplan voor te bereiden voor vier vervuilde terreinen van het industriegebied van Tertre, waaronder

het Valcke Bassin en een stortplaats van Finapal.

Daarnaast werd de kostenverdeling daarvan overeengekomen.

Dit plan werd in december 2013 goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Waalse Overheid en het

lastenboek werd overeenkomstig door beide partijen uitgewerkt en goedgekeurd door de overheden.

Eind december 2015 werd Ecoterres als aannemer aangesteld. De provisie voor deze werken bedraagt op

31 december 2019 € 845.698,70. De werken werden aangevat op 15 februari 2016. Het einde van de werken
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is in principe voorzien voor eind 2020.

2. In gevolge de verkoop van de entiteit Sadacem aan de Franse groep Comilog, die tegenwoordig deel

uitmaakt van de groep Eramet, heeft Recticel zich ertoe verbonden om met gedeelde kosten

een oude opslagplaats van industrieel afval gesitueerd op het terrein van Erachem te saneren.

De aanvang van de uitvoering van deze verbintenis werd bestudeerd in overleg met de entiteit Erachem en

vormt het voorwerp van een voorziening in de jaarrekening van de groep Recticel.

Een voorstel werd in april 2009 aan het Office Wallon des Déchets voorgelegd en intussen goedgekeurd.

De uitvoering van het saneringsplan ging in 2013 van start en verliep zoals gepland. 

De saneringswerken zelf werden in 2018 beëindigd. Maar er loopt nog een monitoringsfase gedurende 3

jaar. 

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF

DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

De bedienden, kader- en directieleden zijn allen aangesloten bij een aanvullend pensioenstelsel die hen een pensioenkapitaal verleent op de

datum van oppensioenstelling of op de datum van het conventioneel brugpensioen.

In functie van het stelsel waarbij ze aangesloten zijn, wordt dit voordeel uitgedrukt door een pensioenkapitaal afhankelijk van het aantal

dienstjaren ten vroegste te rekenen vanaf 25 jaar en het gemiddelde salaris van de laatste 3 jaren ("defined benefit plan"), en voor de

anderen, door een pensioenkapitaal afhankelijk van de wiskundige reserves gevormd door de storting van premies, uitgedrukt in percentage

van het salaris en gestort tijdens de volledige loopbaan op een individueel contract ("defined contribution plan").

De voordelen toegekend door RECTICEL nv worden gefinancierd en verzekerd door een verzekeringsmaatschappij.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Defined Benefit en Defined Contribution Plans.

Het bedrag dat uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen op balans wordt opgenomen, is de contante waarde van de

toegezegde-pensioenregelingen aangepast voor de actuariële winsten en verliezen die niet zijn opgenomen, verminderd met de reële waarde

van eventuele fondsbeleggingen en pensioenkosten m.b.t. verstreken diensttijd die nog niet opgenomen zijn. 

In de winst-en verliesrekening worden de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en de pensioenkosten m.b.t. verstreken diensttijd

opgenomen in de rubriek "overige bedrijfsinkomsten en -uitgaven", terwijl de rentekost en het verwachte rendement op fondsbeleggingen

woren opgenomen in de rubriek " andere financiële opbrengsten en kosten";

De contante waarde van de verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen en de gerelateerde aan het dienstjaar toegerekende

pensioenkosten en pensioenkosten van verstreken diensttijd worden berekend door erkende actuarissen aan de hand van de projected unit

credit-methode.

Elk jaar wordt de discontovoet aangepast aan het marktrendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties, waarvan de looptijd

consistent is met de geschatte looptijd van de brutoverplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding.

De actuariële winsten en verliezen, die voortvloeien uit verschillen tussen de vroegere actuariële hypothesen, worden voor elke

toegezegde-pensioenregeling afzonderlijk berekend. De opname gebeurt aan de hand van volgend principe : de actuariële winsten en

verliezen die een vork van 10% overschrijden van de hoogste waarde van enerzijds de reële waarde van de fondsbeleggingen en anderzijds

de contante waarde van de brutoverplichtingen uit hoofde van de toegezegde pensioenregelingen, worden opgenomen in de winst- en

verliesrekening over de gemiddelde dienstperiode van de werknemers die deelnemen aan de regeling.

Pensioenkosten m.b.t verstreken diensttijd, die ontstaan uit wijzigingen aan de regeling, worden als last opgenomen  over de gemiddelde

periode tot wanneer de vergoedingen onvoorwaardelijk worden toegezegd.

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ........................

49/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM

HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

A. COVID 19

Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 is de eerste zorg geweest om alle noodzakelijke

voorzorgsmaatregelen te nemen om onze medewerkers gezond te houden en een veilige werkplek te

garanderen.

Recticel heeft strikte gedrags- en voorzorgsmaatregelen genomen, in overeenstemming met de

aanbevelingen van de regeringen van de landen waar het bedrijf actief is en van de

Wereldgezondheidsorganisatie,

om de besmettingsrisico's tot een minimum te beperken. 

Terwijl onze Automotive-activiteiten in China zijn teruggekeerd naar het niveau van vóór COVID-19, zijn onze

Automotive-activiteiten in Europa en de Verenigde Staten tijdelijk stilgelegd omdat de meeste OEM's hun

assemblagefabrieken hebben gesloten.

In de andere bedrijfssegmenten is de vraag van klanten snel aan het afnemen en zal deze naar verwachting

in april zijn dieptepunt bereiken om zich daarna geleidelijk te herstellen.

Als gevolg daarvan plannen we nu, na onze productieniveaus drastisch te hebben aangepast aan de vraag,

een geleidelijke heropstart van onze commerciële en productieactiviteiten in de landen en segmenten waar

deze waren ingekrompen.

De tijdelijke werkloosheid is, waar van toepassing, zo veel mogelijk ingevoerd. Ook de beloning van het

topmanagement is tijdelijk verlaagd als blijk van solidariteit.

Als reactie op deze ongeziene omstandigheden worden de kapitaaluitgaven tot een minimum beperkt en alle

niet-essentiële projecten stilgelegd.

Aangezien er op het moment van publicatie van dit jaarverslag geen duidelijkheid bestaat over de mate

waarin en de termijn waarbinnen de markten zich zullen herstellen van de COVID 19-crisis,

is het onmogelijk om de uiteindelijke impact ervan te voorspellen.

Wij verwachten echter dat de gevolgen van de maatregelen die genomen werden om het virus in te dammen

een aanzienlijke invloed zullen hebben op onze financiële prestatie in 2020.

B. Recticel verkoopt zijn divisie Automotive Interiors en zijn 50%-belang in de joint venture Eurofoam

(Flexible Foams).

Op 6 april 2020 heeft de Groep een bindende overeenkomst gesloten om de activiteiten van Automotive

Interiors in een nieuwe joint venture onder te brengen, gecontroleerd door de in München gevestigde

particuliere investeringsmaatschappij Admetos GmbH.

Daarnaast heeft Recticel een tevens een bindende overeenkomst gesloten met Greiner AG om haar

50%-participatie in de Eurofoam-joint venture te verkopen.

Na de afstoting van de Proseat-activiteiten in 2019 en deze twee transacties zal Recticel zich fundamenteel

heroriënteren op haar activiteiten met een hogere toegevoegde waarde,

alsook wenbaarder zijn om toekomstige strategische ontwikkelingskansen te grijpen. 

Automotive Interiors

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal de divisie Automotive Interiors worden ondergebracht in

een nieuwe joint venture-holding, die wordt gecontroleerd door Admetos die een participatie van 51% zal

verwerven,

terwijl Recticel de overige 49% behoudt. De nieuwe joint venture zal Automotive Interiors in staat stellen

voort te bouwen op zijn toonaangevende gepatenteerde technologie voor interieurafwerking,

zijn klantenbestand verder te ontwikkelen en zijn geografisch bereik uit te breiden.

De overeenkomst bevat wederkerige call/put opties voor Admetos om het resterende 49% aandeel te

verwerven en voor Recticel om te verkopen,

die vanaf maart 2024 kunnen worden uitgeoefend tegen een prijs berekend op basis van een vooraf

overeengekomen EBITDA-multiple.

Eurofoam 

Recticel heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van haar 50%-belang in Eurofoam aan haar

joint-venture partner Greiner AG. De Eurofoam-joint venture werd in 1992 opgericht om

soepelschuimactiviteiten in Oost-Europa te ontwikkelen.

In 1997 werd de joint venture uitgebreid met de inbreng door beide partners van hun bestaande activiteiten in

Oostenrijk en Duitsland. 

Financiële gevolgen voor de Recticel-groep 

Beide transacties zullen naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal van 2020 worden afgesloten,

onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, voornamelijk de goedkeuring van de

antitrustautoriteiten.

Alhoewel de Automotive Interiors transactie een verlies zal genereren, zal de afsluiting van de twee

transacties Recticel in staat stellen om in totaal een netto meerwaarde van ongeveer 85 miljoen EUR

50/84



Nr.  0405.666.668  VOL 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM

HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

en een geschatte netto kasopbrengst van 210 miljoen EUR te realiseren. Bovendien zullen deze transacties

leiden tot de overdracht van 36 miljoen EUR aan leaseverplichtingen (IFRS 16).

Bijgevolg zal de Recticel Groep zich in een solide financiële positie bevinden om haar strategische expansie

optimaal te sturen.

Materiële beoordelingen en inschattingen 

De bovenvermelde gebeurtenissen na balansdatum zijn niet-corrigerende gebeurtenissen met betrekking tot

de huidige jaarrekening. Bijgevolg werden de belangrijkste beoordelingen en inschattingen bij het opstellen

van de jaarrekening van 2019,

die voornamelijk betrekking hebben op de toetsing op bijzondere waardevermindering van goodwill en vaste

activa alsook de bepaling van de uitgestelde belastingvorderingen, gemaakt zonder rekening te houden met

de impact van bovenvermelde gebeurtenissen.

Liquiditeit - Going concern

De liquiditeit van de Groep wordt verzekerd door de beschikbare kredietfaciliteiten, met een 'headroom' per

15 april 2020 van ongeveer 130 miljoen EUR, die op korte termijn kunnen worden opgenomen

in het kader van onze 'club deal' kredietfaciliteit, de beschikbare bilaterale kredietlijnen en ons

factoringprogramma, waarvan de beschikbaarheid de ontwikkeling van de factorvorderingen volgt.

Gezien de mogelijke negatieve impact van de COVID 19-crisis op de EBITDA over de periode tot juni 2020,

op basis van impactsimulaties en stresstests, en zonder rekening te houden met de verwachte

cashopbrengst van de twee aangekondigde desinvesteringen,

verwacht de groep dat één financieel convenant niet zal worden gerespecteerd op de volgende meetdatum,

namelijk 30 juni 2020.

Wanneer echter rekening wordt gehouden met de schuldvermindering als gevolg van de verwachte

opbrengst van de twee aangekondigde desinvesteringen, die naar verwachting tegen 30 juni 2020 zullen

worden afgerond, zullen alle financiële convenanten worden nageleefd.

In het onwaarschijnlijke geval dat één van de financiële convenanten op 30 juni 2020 niet zou worden

gerespecteerd, is de groep van plan een verzoek tot 'waiver' in te dienen en heeft zij er alle vertrouwen in dat

de banken hiermede zullen instemmen.

Het is ook de bedoeling van de groep om de 'clubdeal' faciliteit, die in februari 2021 afloopt, te herfinancieren,

rekening houdend met haar toekomstige financieringsbehoeften en,

na inning van de opbrengst van de desinvesteringen, te zorgen voor adequate kredietfaciliteiten in het kader

van de beoogde uitbreiding van haar kernactiviteiten.

Na beoordeling van de waarschijnlijke negatieve gevolgen van de COVID 19-crisis, en na zorgvuldige

afweging van:

- de aannames die in de uitgevoerde simulatie- en stresstest zijn gehanteerd, alsmede de daarmee

samenhangende onzekerheden zijnde de lengte en diepte van de economische crisis;

- het vermogen van de onderneming om de verwachte opbrengst van de aangekondigde

  desinvesteringen te realiseren;

- de mogelijkheid voor de onderneming om een "waiver" te bekomen in geval van een schending van het

convenant;

- de mogelijkheid van de onderneming om de 'clubdeal' faciliteit te herfinancieren in februari 2021;

heeft de raad van bestuur in haar vergadering van 27 april 2020 bevestigd dat de groep in staat is om verder

te gaan als een going-concern.

Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN

PUTOPTIES HEEFT

In de overeenkomst tussen Recticel en Sekisui is een calloptie voor laatstgenoemde opgenomen om de

resterende 25% in Proseat van Recticel te kopen vanaf 2019

Er is ook een putoptie voor Recticel om zijn resterende 25% in Proseat aan Sekisui te verkopen vanaf 1

januari 2022.

Beide opties tegen vooraf overeengekomen prijsberekeningsformules
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Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en

voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de

beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Recticel NV heeft bankgaranties verleend ten behoeve van OVAM betreffende sanerings- en

monitoringsprojecten voor enkele van haar sites en/of dochtervennootschappen

798.000,00

eveneens ten aanzien van het Waalse Departement Bodem en Afvalstoffen (DSD) 800.000,00

en ten aanzien van de verschillende Franse departementen 2.200.000,00

Recticel NV verleent verder garanties en/of comfortbrieven ten behoeve van verschillende rechtstreekse en

onrechtstreekse dochtervennootschappen, waarvan de belangrijkste zijn : ten behoeven van Recticel Ibérica

1.750.000,00

- ten behoeve van Recticel Bedding Romania s.r.l. 1.400.000,00

- ten behoeve van Recticel LTD (5.6 miljoen hiervan is voor het pensioenfonds) 17.800.000,00

- ten behoeve van Recticel Verwaltung en dochters 5.000.000,00

- ten behoeve van Recticel Insulation s.a.s. in het kader van de onroerende leasing 13.000.000,00

- ten behoeve van Recticel Teknik Sünger izolasyon ve Ticaret 2.700.000,00

- ten behoeve van Recticel India private Limited 3.000.000,00

- ten behoeve van Recticel Bedding Schweiz AG 1.900.000,00

- ten behoeve van Ningbo Recticel Automotive Parts Co. Ltd 9.300.000,00

- ten behoeve van Recticel OY 14.600.000,00

- ten behoeve van Recticel International Services 3.000.000,00

- ten behoeve van Eurofoam GmbH 7.500.000,00

- ten behoeve van Proseat NV en Proseat Sp.z.o.o. 2.500.000,00

- ten behoeve van Proseat GmbH & Co KG 3.600.000,00

En comfortbrieven ten behoeve van Sembella, Wuxxi en Urepp

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die

niet kunnen worden becijferd)

Recticel heeft zich garant gesteld voor haar dochtervennootschap Recticel North America Inc. in het kader

van de herziene overeenkomsten met Johnson Controls Groep ingevolge de uitbreiding van beide

Amerikaanse ondernemingen uit de Chapter 11 procedure.

Recticel heeft zich garant gesteld ten aanzien van Daimer AG voor de goede uitvoering van alle lopende

Mercedes programma's van haar Interiors divisie.
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .........................................................................................

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als 

waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming................

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

.................................................................................

......................................

Financiële vaste activa

Andere vorderingen .................................................................................

Vorderingen ................................................................................................

...............................
Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Geldbeleggingen

Aandelen .................................................................................................

...........................................................................................

....................................

Vorderingen .............................................................................................

Schulden ........................................................................................................

.......................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg

voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ..............

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................

........................................

........................................

.......

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa ....................................................

....................................................

.......................
Opbrengsten uit vlottende activa ..............................................................

..............................................................

...
Andere financiële opbrengsten ................................................................

...............................................................
Kosten van schulden ...............................................................................

................................................
Andere financiële kosten ..........................................................................

.....................................................

272.313.956,94

269.422.316,94

2.891.640,00

176.540.201,38

20.159.105,78

156.381.095,60

38.442.644,44

30.008.479,24

8.434.165,20

4.091.603,81

1.629.208,35

427.983,95

378.060,20

1,00

266.454.493,09

254.384.397,55

12.070.095,54

177.921.446,75

8.475.211,91

169.446.234,84

53.850.309,66

4.078.455,55

49.771.854,11

6.379.666,10

1.763.938,40

45.697,00

649.045,11

135.143,00

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

...................................................................

............................................................
.................................................................

..............................................................

10.720,66

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .........................................................................................

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN

DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd

als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming..........

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

.................................................................................

......................................

Financiële vaste activa

Andere vorderingen .................................................................................

Vorderingen ................................................................................................

...............................
Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Schulden

Op meer dan één jaar ..............................................................................

.......................................................................................................

........................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg

voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ........

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................

........................................

........................................

.......

Financiële vaste activa

21.010.000,36

12.510.000,00

8.500.000,36

9253

9263

9273

9283

9293

9303

9313

9353

9363

9373

9383

9393

9403

9262

9252.................................................................................

..............................................
Deelnemingen .........................................................................................

Vorderingen ...................................................................................................

............................

Schulden ........................................................................................................

.......................
9362

9372

9272

9282

9292

9302

9352

9312

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

Andere vorderingen .................................................................................

Op meer dan één jaar .............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................
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Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van

deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de

transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

zie volume 6.19 punt 10
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BoekjaarCodes

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500..........................................................................................

......................................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel

afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501.............................................................................................

...................................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502....................................................

....................................................

........................Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening

toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 

betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ......................................................................................................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ........................................................................................

2.085.866,00

9504

9503

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

361.330,00

28.300,00

21.500,00

9505

95061

95062

95063

..................................................................................................

...............

...............................................................................................................

.......................................................

...............................................................................................................

.......................................................
...........................................................................

...........................................................................

................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

4.800,00

34.010,00

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

...............................................................................................................

.......................................................

...............................................................................................................

.......................................................
...........................................................................

...........................................................................

................

Vermeldingen in toepassing van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen
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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE

Categorie afgeleide

financiële

instrumenten

VOOR IEDERE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE

WAARDE

Ingedekt risico Speculatie/

dekking

Omvang Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

Boekjaar Vorig boekjaar

Interest Rate Swap Interest rate Dekking 25.000.000 0,00 -137.720,14 0,00 -302.891,72

Verkoop hedging

contracten in GBP

Wisselkoers Dekking 1.669.925 0,00 25.486,40 0,00 0,00

Verkoop van hedging

contracten in SEK

Wisselkoers Dekking 162.395 0,00 -303,12 0,00 0,00

Verkoop van hedging

contracten in NOK

Wisselkoers Dekking 69.283 0,00 -1.597,61 0,00 0,00

verkoop van hedging

contracten in USD

Wisselkoers Dekking 535.798 0,00 2.550,28 0,00 0,00

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN

HUN REËLE WAARDE

Reële waardeBoekwaarde

Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen

worden gerealiseerd
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 

gemaakt*

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 

vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16

van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar

jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

De onderneming heeft alleen maar dochterondernemingen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de 

geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis 

zijn* (artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen)

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 

moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar

jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde

geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor 

      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en 

      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Codes Boekjaar

FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË
MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op

het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd

staat

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

28.300,00

61.500,00

875.330,00

4.800,00

34.010,00

..........................................................................................................................................................

............

9507

95072

95071

95073

95091

95092

95093

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze

groep door de commissaris(sen)

................................................................................................................

.......................................................

................................................................................................................

......................................................
..........................................................................

..........................................................................

..................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze

groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

................................................................................................................

......................................................

................................................................................................................

......................................................
..........................................................................

..........................................................................

..................

..........................................................

..........................................................

..................................................

9509

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de

uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de

vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat

Vermeldingen in toepassing van artikel 134, §4 en §5 van het Wetboek van vennootschappen

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Vermeldingen in toepassing van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen

59/84



Nr.  0405.666.668  VOL  6.19

WAARDERINGSREGELS
Samenvatting van de waarderingsregels die aan de grondslag liggen van de voorstelling van de jaarrekening

1.	IMMATERIELE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs en omvatten octrooien, licenties, cliënteel, handelsfondsen en

soortgelijke van derden bekomen rechten, alsook software.

De immateriële vaste activa worden lineair en prorata temporis afgeschreven als volgt :

	Oprichtingskosten worden afgeschreven over 5 jaar

	Octrooien, licenties en soortgelijke van derden bekomen rechten worden afgeschreven over de periode van wettelijke bescherming of,

indien korter, over de geschatte periode van 3 tot 7 jaar.

	Software wordt afgeschreven over een periode van 3 tot 7 jaar

	Cliënteel en handelsfondsen worden afgeschreven over een periode van 10 jaar

	Kosten voor ontwikkeling worden geactiveerd indien ze betrekking hebben op de verwezenlijking van projecten die toekomstige

economische opbrengsten zullen genereren voor het bedrijf en worden in dat geval afgeschreven over een periode van 3 tot 5 jaar.

Ontwikkelingen bestaan in het bijzonder uit nieuwe producten die van de onderzoeksfase doorstromen naar de klanten-testfase.  De

doelstelling bestaat erin om de producten zodanig te ontwikkelen vanuit onderzoek met het oog het halen van een aantal kwaliteits- en

technische vereisten van potentiële klanten.

Ontwikkelingen maken gebruik van de bevindingen van het zuiver toegepaste onderzoek of van de reeds bestaande kennis, met het oog

op de mogelijke productie van nieuwe producten op winstgevende basis. Deze voorwaarde zal jaarlijks onderzocht worden op het

verwachte winstgevende karakter van de projecten. Deze ontwikkelingskosten worden afgeschreven over een periode van maximum 5

jaar. 

2.	MATERIELE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen tegen aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs of inbrengwaarde, verminderd met de

gecumuleerde afschrijvingen.

Intercalaire interesten worden geactiveerd voor zover het om belangrijke projecten gaat. Eigen geproduceerde vaste activa worden

gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, deze omvat de directe en indirecte toerekenbare kosten van het project.

Pre-operationele uitgaven of pre-productiekosten maken deel uit van de kostprijs van een actief, enkel indien deze noodzakelijk zijn om

het betreffende actief werkbaar te maken; en indien deze rechtstreeks kunnen toegewezen worden bij de acquisitie van het actief, het

actief in een werkbare toestand brengen.

De activa worden lineair afgeschreven over hun geschatte economische levensduur. De afschrijvingsvoeten zijn als volgt : 

	Gronden : worden niet afgeschreven

	Grondverbeteringswerken : 25 jaar

	Administratieve gebouwen : 20 tot 40 jaar

	Industriële gebouwen : 25 jaar

	Fabrieken : 10 tot 15 jaar

	Machines : 

-	Zware installaties : 10 tot 15 jaar

-	Halfzware installaties : 8 tot 10 jaar

-	Lichte installaties : 5 tot 7 jaar

	Pre-operationele kosten : 5 jaar

	Uitrustingen : 5 tot 10 jaar

	Meubilair : 5 tot 10 jaar

	Hardware : 3 tot 7 jaar

	Rollend materieel :

-	Wagens : 4 jaar

-	Vrachtwagens : 7 jaar

Afschrijvingen starten de maand nadat het actief beschikbaar is en klaar staat om gebruikt te worden.

3.	FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden geboekt in geval van een

duurzame minderwaarde of ontaarding, verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin

de deelnemingen of aandelen worden aangehouden.

Vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde. Waardeverminderingen worden toegepast indien voor het geheel of een

gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

4.	VOORRADEN

Voorraden worden geboekt tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingskost (berekend volgens de methode van de gewogen gemiddelde

aanschaffingsprijs of vervaardigingskost) of tegen marktprijs, indien lager. De vervaardigingsprijs omvat alle directe en indirecte

productiekosten. Waardeverminderingen worden geboekt voor verouderde of traag roterende voorraden.

5.	VORDERINGEN EN SCHULDEN

Vorderingen en schulden worden geboekt tegen nominale waarde.

6.	VOORZIENINGEN 
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WAARDERINGSREGELS
Aan het einde van het boekjaar beslist de Raad van Bestuur over de samenstelling van voorzieningen. Deze omvatten onder andere

voorzieningen met betrekking tot :

	Pensioenverpichtingen

	Mogelijke herstructureringskosten

Voorzieningen geboekt in voorgaande jaren worden regelmatig herzien en worden teruggenomen indien deze overbodig zijn geworden.

De evaluatieregels betreffende de evaluatie en boeking van provisies voor pensioenen die gehanteerd worden zijn de regels conform de

vroegere IAS19 standaarden (toepassing 'corridor methode').

7.	VERRICHTINGEN IN VREEMDE VALUTA

Verrichtingen in vreemde valuta worden omgezet in de rekeningen van de moedermaatschappij en haar dochtermaatschappijen tegen de

koers van kracht op de transactiedatum. 

Op balansdatum worden alle monetaire activa en passiva, behalve voor wat de bedragen betreft die door een termijncontract gedekt zijn,

omgerekend aan de middenkoers van kracht op balansdatum. 

De niet-monetaire activa (deelnemingen) worden omgerekend aan de koers van kracht op de aanschaffingsdatum. 

Activa en passiva die door een termijntransactie gedekt zijn worden gewaardeerd tegen de termijnkoers. 

De omrekeningsverschillen worden integraal in resultaat genomen.

8.	UITGESTELDE BELASTINGEN

De waarderingsregels die aan de grondslag liggen van de geconsolideerde rekeningen van Recticel N.V. en van haar dochterbedrijven,

komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de principes die gebruikt werden voor de opstelling van hun eigen statutaire rekeningen en

hun fiscale aangiften, omdat de verschillende nationale wetgevingen het gebruik van andere principes toelaten of voorschrijven.

9.	BIJKOMENDE INFO

Naast de vermelde nummers van paritaire comités is ook nog nummer 

214 Bedienden van de textielnijverheid en breiwerk 

bevoegd voor de onderneming

10.	Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale marktwaarden te inventariseren,

kon geen enkele informatie worden opgenomen in de staat 6.15

11.	Recticel NV heeft op 17 december 2015 vanwege de commissaris de bevestiging ontvangen dat zij de bij wet opgelegde verplichtingen

in het kader van artikel 11,§1,2 en 4 van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder heeft nageleefd.
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ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

VOL 6.5.1

Daar waar mogelijk werd het statutaire eigen vermogen en netto resultaat getoond, zoniet wordt het IFRS resultaat en eigen vermogen

weergegeven.

In het kader van de integratie van CPO in Recticel NV is er voor bepaalde leveranciers een reverse factoring contract van toepassing met

een kredietinstelling. Op 31/12/2019 bedroeg het bedrag 11.970.114,54 euro en staat het vermeld onder de rubriek 439.
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Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

116 120 126 200 207

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

769,71001

1002

1003

.................................................................

..................................................................

.................................................................

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijds equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

609,0 160,7

252,1 122,9 129,2

950,0 696,2 253,8

1.186.8961011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

945.299 241.597

264.618 126.743 137.875

1.451.514 1.072.042 379.472

64.926.039,251021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

52.315.071,94 12.610.967,31

14.269.303,80 8.331.598,10 5.937.705,70

79.195.343,05 60.646.670,04 18.548.673,01

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 4.057.033,61 3.106.818,78 950.214,83

950,61003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

682,4 268,2

1.424.750 1.039.041 385.709

73.226.803,11 54.474.012,22 18.752.790,89

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon 3.960.029,42 2.945.897,98 1.014.131,44

..................................................................

.................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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Nr.  0405.666.668  VOL 10

Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

762 240 932,5

762 240 932,5

604

158

364

398

119

121

687,8

244,7

108

132

445,0

487,5

............................................................

..............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

22

392

133

57

9

81

18

11

27,2

448,2

147,4

65,0

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

2

59

66

31

4

69

37

11

4,3

106,8

94,2

39,4

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de onderneming

    gestelde personenTijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

72,4

143.078

4.212.550,43

30,5

54.262

2.124.787,99

150

151

152

.........................................................

.................................
..............................................................

............................
...............................................................................

...........

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

76

76

4

4

78,6

78,6

205

210

211

212

213

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens

het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of

tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het

algemeen personeelsregister .......................................................................................................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................

UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring

aangegeven of een in het algemeen personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens

het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

79

79

27

27

99,3

99,3

79 27 99,3

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

................................................

Pensioen .............................................................................

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................

Afdanking .....................................................................

Andere reden ........................................................................

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige

ten minste op halftijdse basis diensten blijft

verlenen aan de onderneming ....................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ........................................................................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................

Vervangingsovereenkomst ........................................................................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

485

7.159

462.350,65

187

3.011

157.854,40

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

364.082,30

98.268,35

157.854,40

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

190

2.122

85.866,75

43

1.743

77.013,85

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten

laste van de werkgever

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen  ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. ...............................................................................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-

opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................
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